Ugebrev

24. nov. 2017

KALENDER
Lørdag

2. dec.

Julebasar

Tirsdag

5. dec.

Adventsspiral i skoletiden

Tirsdag

19. dec.

Juleafslutning i skoletiden

Derefter juleferie til og med tirsdag d. 2. jan. 2018
Julebasar
Kære forældre
Vi glæder os meget og håber, at vi sammen med jer får skabt en vellykket basar.
Det er forsøgt, at puste lidt nyt liv i basaren og vi håber, at I har mulighed for at
støtte op med bidrag og hjælp på dagen
Restaurant: (I salen)
På grund af strenge krav vedr. salg af mad, har vi besluttet, at vi gør, som vi
plejer at gøre til nogle af de øvrige fester, nemlig at hver familie bringer mad til
en buffét, ca. svarende til det antal personer, man kommer, plus to.
Der skal således ikke betales for maden – dog vil der være mulighed for
frivillige bidrag 
Der sælges Søbogaard saft/vand/juice/ i forbindelse med restauranten.
Vagtplan her bliver forældre fra 7./8. + evt. ”overskydende” forældre fra andre
boder.
Konditori: (I 1./2. klasse)
Her modtages alt bagværk – gerne også lagkager. (Kan evt. laves på dagen. )
Boden skal gerne stilles op fredag eftermiddag.
Vagtplan her bliver forældre fra 9./10. + evt. ”overskydende” forældre fra andre
boder.

OBS.: Vedrørende vagtplaner til boder under julebasaren:
Vi vil forsøge at lave planer for de forskellige boder – undtaget er kram/tøj-bod
og vaffelbod, som selv laver. Planerne kommer ud i begyndelsen af næste uge.
Venligst tjek, hvor I er sat på – OG hvis det ikke passer for jer, da venligst giv
besked, så vi kan arrangere os med en anden.
Vh kontoret (9815 7444)
*Fiskedamspakker modtages med kyshånd fra mandag. Gerne 10 stk. pr.
familie, så der bliver godt med fisk i dammen 
*Amerikansk lotteri: Der kan godt bruges flere gevinster 
*Alt grønt, grene med videre, til deko- boden
Bidragssedlen fra sidste uge vil vi gerne have retur på mandag.
På forhånd tusind tak 

Julebasar lørdag d. 2. december kl. 10.00
Kl. 10.00 Elevoptræden (Kom i god tid – senest 9.40! )
Kl. 11.00 Boderne åbner
Kl. 13.30 Marionetdukketeater
Kl. 15.00 Basaren slutter med fælles afslutning i salen.
*Elevbod – 3./4. klasse + forældre
*Dekorationer (Vita ansvarlig – forældre, som har lyst til at være med, efterlyses)
*Blandet landhandel - med lidt af hvert.
*Loppemarked/Brugt tøj/Brugte bøger (7./8. klasses elever og Hans Peter)
*Fiskedam (1./2. kl. forældre)
*Amerikansk lotteri – Gaver efterlyses.
*Marionetdukketeater
*Der bliver salg af: Vafler (5./6. klasse - elever og forældre) –
*Havreneg
*Buffét - (Alle bringer en ret til det fælles bord)

*Konditori – her efterlyses bidrag i form af boller og kage/lagkage til salg (9./10. klasse forældre)
(Man kan få sine udgifter refunderet)

Basarværksted i morgen, lørdag d. 25. 11., kl. 11-15.
Invitation er sendt ud pr. mail.

Basarens krambod
I år har vi på basaren en lille bod, hvor man for små penge kan købe rare ting: Brugt, sjovt tøj til
at klæde sig ud med, brugte bøger og dvd-er og kram af forskellig art, måske til køkken eller
værksted, måske til legeværelse eller sandkasse, måske til – ja hvad der nu kommer.
Vi vil gerne bede jer om at aflevere sådanne effekter på skolen, så skal vi nok sørge for, at en del
af det bliver solgt – og i hvert fald sørge for at mange børn og voksne kan få sig en hyggelig stund
med det i KRAMBODEN.
Vi kan desværre ikke tage imod større ting og møbler.
Med venlig hilsen – 7/8 klasse og H P Rasmussen

Kære forældre i BH-kl.
Vi har travlt i klassen med at lave basarting til børneboden. Der er god stemning og arbejdslyst.
Eleverne skal optræde med eurytmi på basaren og bedes møde i god tid til omklædning. Hvis det
skulle ske, at jeres barn er forhindret i at komme, bedes i melde afbud fredag i skoletiden. God
weekend.
Venlig hilsen Helene

Kære forældre i 1./2. kl.
Så nærmer juletiden sig og dermed også julebasaren, som jeres børn er godt i gang med at øve sig
til. De skal optræde med et stykke i eurytmi og en sang - derfor er det meget vigtigt for os at vide
om alle kommer, så vær søde at gi´ besked, hvis I ved, at jeres barn IKKE kommer :-) Beklager
hvis jeres barn kom hjem i går smurt i mudder fra top til tå - men de havde altså virkelig moret sig
med at lege flodheste i mudderhullet. Det nemmeste er bare at hænge flyverdragt, jakker og
overtræksbukser til tørre og så ryste jorden af.
Ellers er vi godt i gang med en dansk periode, og de er snart igennem alle konsonanterne.
Fløjtespillet går det bedre og bedre med - vi øver meget på at følges ad og lytte til hinanden :-)
Så vil jeg ønske jer en dejlig weekend - mange af jer ses nok til juleværksted i morgen.
Kærlig hilsen Tine

Kære forældre i 3./4. klasse
Endnu en uge er gået og basaren nærmer sig med raske skridt. Vi øver recitation og fløjte og
Ingelise vil vise eurytmi. Derfor er det vigtigt, at I giver besked til mig, hvis eleverne ikke
kommer, - så letter det planlægningen. Klassen skal stå for børneboden – her sælges alt hvad
eleverne har lavet. Vagtskemaet bliver sendt ud hurtigst muligt. Ellers vil jeg bede jer holde

øje med alle beskeder, som bliver sendt ud fra kontoret.
Rigtig god weekend.
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre i 5./6. klasse
Mandag startede vi op på vores nye periode botanik. Det er et spændende emne, og klassen
arbejder interesseret og aktivt. Der er en rigtig god stemning i klassen.
Klassen blev i ugens løb været ramt af influenza. Både blandt børn og voksne, - heldigvis er der Pi,
som har været vikar onsdag og torsdag. Næste uge vil der blive mange forberedelser til julebasar.
Husk klassen står for vaffelboden. Vi glæder os.
God weekend fra Birgitte Hall

Kære forældre og elever i 7./8. klasse
I denne uge har klassen haft Susanne til hovedfag de fleste dage, da jeg jo desværre har været
syg. De har arbejdet videre omkring H. C. Andersen og ikke mindst med karakterisering af
personer og hændelser i fortællinger. De har også set på hans ubeskrivelige og uforståelige
papirklip. Samtidig har de forberedt basarunderholdningen.
På tirsdag skal elevernes fordybelsesopgaver afleveres, og det skulle jo gerne være virkeligt
flotte ting, der dukker frem den dag. På tirsdag viser vi opgaverne til skolen i en af
fagtimerne. I kan se både arbejdshæfter og opgaver ved udstillingen i salen på basaren.
Ved basarunderholdningen laver vi en lille fremvisning, som vi arbejder rigtig meget med i
disse dage. Vi regner med, at det bliver både meget fint og meget
muntert/morsomt/pudsigt/underligt/virkelig værd at se/noget at være stolt over.
Klassen står på basaren for en bod, som er i vores klasseværelse. Den skal indeholde
muligheder for, at man meget billigt kan købe sjovt udklædningstøj (brugt tøj af den mere
uhøjtidelige og meget umoderne slags), brugte bøger og forskelligt kram, der kan sælges til
billig penge. I må meget gerne give børnene den slags med – eller selv komme med det i
dagene op til basaren. Alle pengene fra boden går selvfølgelig til skolen. Klassen kan evt. i
foråret arrangere et loppemarked med mere til fordel for vores klasserejse. Vi laver en
vagtplan, så alle elever kan komme til at ekspedere. Og sådan, at I forældre kan være
behjælpelige ved andre boder – det hører I nærmere om.
Vi taler stadig jævnligt om klasserejsen, som vi glæder os til – og dette ikke helt uden en vis
spænding.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære forældre og elever i 9./10. klasse
Klassen er kommet godt i gang med kemiperioden. Sidst jeg var derovre, var der en ny lugt i
rummet – af noget med ild, tror jeg nok… 
Jeg har forsøgt at få klassen overtalt til at stå for Amerikansk lotteri – og mon ikke, vi får det
arrangeret i løbet af ugen.
De første konsultationer er afholdt, men vi må nok vente til efter basaren med de sidste.
I hører fra mig. Jeres klasse er sat på til Konditoriet – vagtplan udkommer i næste uge.

Rigtig god weekend.
Med venlig hilsen – Vita

Ideon Skovbutik og Bageri
Der udelukkende producerer og sælger økologiske og biodynamiske produkter kan tilbyde
fragtfri levering af fuldkornsbrød, frugtpålæg, kager, kiks m.m. på skolen (den 1. fredag i hver
måned). Vi beder om, at en evt. bestilling er os i hænde senest mandagen inden. Klik ind på
hjemmeside www.ideonskovbutik.dk - katalog kan downloades fra dette link:
Mange hilsener Finn og Katrine

